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Contributie 1988 
Houdt de brievenbus in de gaten. Binnenkort vind u 
daar een acceptgirokaart waarmee de contributie of 
bijdrage voor het jaar 1988 kan worden voldaan. De 
hoogte van de contributie is ongewijzigd, maar extra 
bijdragen zijn natuurlijk altijd welkom. 
Nog een keer de bedragen.: 
Een gewoon lid betaalt minimaal: f" 28,50 
Gewoon lid plus huisgenoot-lid: f 33,— 
Jeugdlid (tot 23 jaar): f 10,— 
Donateursbijdrage minimaal: f 30,—. 

Geef 's wat weg van Humanitas 

Lepeltje voor verzamelaars 
Tussen al die lepeltjes van de 
omroepen en uit uw favoriete 
vakantieplaatsen nu ook een zwaar 
verzilverd lepeltje met het vignet van 
Humanitas. Een „roerende" 
aanleiding om met uw koffie- of 
theevisite eens over Humanitas te 
praten. 
Te bestellen door overschrijving 
van ƒ 7,50 per stuk (inclusief 
verzendkosten) op postgiro 
582000 van Humanitas, 
Amsterdam. Zet er bij: lepeltje(s) 
en het verlangde aantal! 
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helpt mensen 

Als kritisch lezer heb ik be-
zwaar tegen Uw antwoord in 
„Testament" (Uit de doolhof, 
VMTM nr. 5). In dit artikel 
staat: „Wanneer hij (of zij) 
niet een testament heeft op-
gemaakt, gaat de nalaten-
schap naar bv. 'de kerk' etc." 
Waarom niet „naar Humani-
tas, HV, etc."? 
Altijd weer de kerk nummer 
één. Volgende keer beter. 

H. W. Smit, Den Haag 
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VMTM: U heeft gelijk. Ook, of 
beter nog: juist instellingen 
op humanistische grondslag 
verdienen het om een legaat 
of schenking te ontvangen. 
Schenkingen zijn aftrekbaar 
als gift. Wilt u dat dit nog 
geldt voor uw belastingop-
gave over 1987 dan dient u 
voor 31 december 1987 de 
schenking over te maken op 
giro rekening 582000, t.a.v. 
Humanitas. 

Van Mens tot 
Mens op 
geluidsband 
Wie deze regels zonder moei-
te lezen kan, zal er geen be-
hoefte aan hebben Van Mens 
tot Mens te laten vóórlezen. 
Maar er zijn ook mensen met 
minder goede ogen, die be-
langstellen in de inhoud van 
dit blad. Daarom wil Huma-
nitas in samenwerking met 
het Centrum voor Gesproken 
Lectuur, de mogelijkheid 
openen Van Mens tot Mens in 
gesproken vorm te on t-
vangen. 
Voor deze gesproken editie 
wordt gebruik gemaakt van 
normale cassette-bandjes, 
die in iedere cassetterecor-
der of radio met cassette-af-
speelmogelijkheid passen. 
Technische kennis is voor 
het gebruik niet nodig. 
De kosten kunnen bij vol-
doende deelname teerbe-
scheiden blijven: J-  30,—per 
jaar, porti en verzendkosten 
inbegrepen. Als u belang-
stelling hebt voor dit aanbod 
kunt u een briefkaartje stu-
ren aan het Centraal Bureau 
Humanitas, postbus 71, 1000 
AB Amsterdam. Bellen mag 
ook: 020-262445, redactie 
VMTM. Stuur nog géén geld: 
als het doorgaat ontvangt u 
een acceptgiro voor de kos-
ten én voortaan elke twee 
maanden Van Mens tot Mens 
op de band. 

Nieuwjaars- 
bijeenkomst 
oud in nieuw 
Heeft u al een nieuwe 
agenda? 
Zaterdag 16 januari 1988. Dat 
is de dag waarop de 
Nieuwjaars-bijeenkomst van 
Humanitas gehouden wordt, 
in het Nieuwe Kafé, naast de 
Nieuwe Kerk, op de Amster-
damse Dam. 
Alles nieuw, behalve Henk 
Rengelink. Tijdens dit Hu-
manitas-begin van het 
nieuwe jaar zal op gepaste, 
feestelijke en bijzondere wij-
ze afscheid genomen worden 
van de oud-voorzitter. 
Aanvangstijd is 13.30 uur. 
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De Vereniging Humanitas 
houdt zich bezig met vele ver-
schillende vormen van maat-
schappelijke dienstverlening 

en samenlevingsopbouw. 
Humanitas staat open voor 
iedereen, die de algemeen 

humanistische uitgangspun-
ten van eigen verantwoorde-
lijkheid en zelf beschikking 

aanvaardt, in solidariteit met 
de medebewoners van deze 

planeet. 

Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van 
onze lezers. Dat betekent niet. 

dat wij die altijd onderschrijven. 
De inhoud van de brieven 
waarvan wij ons het recht 

voorbehouden die in te korten - 
blijft geheel voor rekening van de 

inzenders. 
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Humanitas heeft drie wapens om het gevaar te kunnen keren dat de 
vereniging doel op zich wordt, in plaats van een middel. Het eerste 
wapen is de verenigingsvorm, waardoor Humanitas fundamenteel van 

ander welzijnswerk verschilt. Als vereniging is er een grotere betrokkenheid van de 
mensen bij het werk. En daardoor is er een nauwere aansluiting bij wat zich in de 

samenleving afspeelt. De basis is een actieve afdeling met herkenbare activiteiten. 
Wij leveren een aanzienlijke bijdrage aan de vormgeving van de maatschappij en 

mogen onszelf niet onderschatten. Maar om te overleven moet het imago van Humani- 
tas nog jonger, nog dynamischer worden. Het ledental moet omhoog, nieuwe gezichten 

in de vereniging. En daarbij moeten we niet schromen nieuwe wegen in te slaan. 
De kwaliteit van het werk is ons tweede wapen. En die staat op de tocht. Zoals Henk 
Rengelink al zei: mensen  die zich belangeloos inzetten voor de samenleving hebben 

recht op professionele ondersteuning. Ik vind het inconsequent en stom - parlementair 
gezegd: kortzichtig - dat aan die ondersteuning getornd wordt. 

Inconsequent,  omdat niet in te zien is hoe een zorgzame samenleving zonder professio- 
nele ondersteuning zou  kunnen. En kortzichtig, omdat het goed van de grond komen 

van vrijwilligerswerk daarvan  afhankelijk is. Vrijwilligers en professionelen vormen 
een tweerichtingsverkeer van stimulatie, motivatie en mobilisatie. Met relatief weinig 

geld kan professionele ondersteuning een grote uitstraling hebben. 
Waar het om kwaliteit gaat, heeft Humanitas zich ontwikkeld tot een professionele 

organisatie. Wij zijn nog sterk in  ontwikkeling, en dat moet zo blijven. De maatschappij 
staat nou eenmaal niet stil; wij dus ook niet. 

De visie op mens en samenleving is ons derde wapen. Mede-menselijkheid 
en eerbiediging van  de eigen  persoonlijkheid, in die zin is de zorgzame samenleving 

niets nieuw voor ons. 
Natuurlijk zijn we voor vrijwilligerswerk, dat is de basis van de vereniging. Maar dat 

betekent niet dat we voor het invoeren van nieuwe afhankelijkheden zijn. Voor ons kan 
het niet zo zijn, dat sommigen overgeleverd worden aan medemenselijkheid en 

anderen aanspraak maken op eerbiediging van de eigen persoonlijkheid. 
En dat gevaar is levensgroot aanwezig als we  naar de praktijk van het huidige over- 

heidsbeleid kijken. Als de meest ingewikkelde  problemen niet meer op professionele 
wijze te lijf worden gegaan, vallen we terug in  een samenleving vol afhankelijkheden. 

En dat is een samenleving die de onze niet kan zijn, gelet op de statuten. 
We moeten dus nadenken over alternatieven.  Vanuit onze praktische 

aanpak zijn wij beter dan de centrale overheid in staat oplossingen 
voor maatschappelijke problemen aan te dragen. 

nna om D. lleenk ~uk, voorzitter van Humanitas 
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Kleinschalig 
De heer Nellen uit Zwijndrecht: „Toen we zaterdagmiddag in de auto naar 
huis reden, zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar: dit was een goede vergade-
ring. Ik heb nu vier keer een AVA meegemaakt en ten opzichte van de 
anderen had deze vergadering het leukste en leerzaamste programma. We 
zouden willen dat hiermee in de toekomst doorgegaan werd, maar dan ook 
graag aandacht voor kleinschaliger activiteiten. 
De afdeling Zwijndrecht bijvoorbeeld, is drie jaar geleden opnieuw opge-
richt en wij zijn  een klein hardwerkend afdelinkje. We hebben een goed 
lopende ouderensoos op zondagmiddag en proberen zodoende ook Humani-
tas aan nieuwe leden en nieuwe activiteiten te helpen. Maar voor die groot-
schalige activiteiten die op de AVA gepresenteerd werden hebben we niet 
genoeg mensen, en dat geldt voor veel meer afdelingen. Misschien kunnen 
volgend jaar die tientallen kleine projecten eens aan bod komen." 

Doeners schitteren op AVA 
"De doeners van Humanitas". De vereniging zou een tournee 
kunnen maken met de wervelende show die tijdens de Alge-
mene Vergadering gepresenteerd werd onder deze titel. 
In een uur tijd passeerden bekende en minder bekende activi-
teiten en hun 'doeners' het voetlicht. Activerend, informerend 
en inspirerend dienden de korte, krachtige interviews te wer-
ken. Dat dat gelukt is, is te danken aan de gevatte, meesle-
pende aanpak van Henny Stoel (NOS) en Kor Al (VARA), die het 
geheel presenteerden. Maar ongetwijfeld ook aan de boei-
ende bezigheden en bedrijvers die Humanitas onder haar 
paraplu herbergt. 
Een impressie. 

„Er is een huis waar je als begroe-
ting een ram op je schouder krijgt, 
en als je 'nee' zegt op de vraag of je 
piano speelt, is dat een verkeerd 
antwoord". Gedoeld wordt op de 
gezinsvervangende tehuizen voor 
verstandelijk gehandicapten. Hu-
manitas streeft naar kleinschalige 
woonvormen voor deze gehandi-
capten met kwalitatief goede zorg. 
Beroepskrachten dus, maar be-
stuurders en begeleiders van 'bege-
leid kamerbewonen'-projecten zijn 
vrijwilligers. Neem nou bestuurslid 
Poortenaar van GVT Amersfoort. Hij 
schetst de ontwikkeling van de ver-
standelijk gehandicaptenzorg. Van 
grootschalige opbergplaatsen diep 
in de bossen naar een zo groot mo-
gelijke zelfstandigheid van de ge-
handicapte. In een GVT, gewoon in 
een stad in een straat, of zelfs (on-
der begeleiding) zelfstandig 
wonen. 

Haag het idee een uitwisselings-
project te starten. 'Ouders helpen 
ouders'. Gehandicapte kinderen 
gaan op vakantie naar een gastge-
zin in een andere omgeving. Voor-
waarde is natuurlijk dat het gastge-
zin enige ervaring heeft in de ver-
zorging van een gehandicapt kind. 
Om aan te geven hoe groot de be-
hoefte is: bijna 200 ouderparen heb-
ben al positief gereageerd. 

Huisdier houden 
Een goedmoedige hond en zijn ba-
zin komen de vergaderzaal ingelo-
pen. „Mevrouw, als ik u zou vragen 
vier weken op deze hond te passen, 
wat zou u dan antwoorden", vraagt 
presentator Kor Al een willekeurig 
Humanitas-lid. Haar antwoord be-
wijst dat het project 'Mensendieren-
trouw' levensvatbaar is: „In uiterste 
nood zou dat kunnen". De hondebe-
zitster is vrijwilligster bij het 
Amersfoortse project Mensen-
dierentrouw. Onder deze naam 
wordt bemiddeld tussen huis-
dierenbezitters en gastgezinnen of 

Poortenaar: „In het dagelijks leven 
ben ik zakenman. Mijn werk voor 
Humanitas biedt me levendigheid. 
Die ram op m'n schouder neem ik 
voor lief, en af en toe betreur ik dat 
ik geen piano speel". 

Adempauze 
Ouders met een lichamelijk gehan-
dicapt kind hebben zo nu en dan 
behoefte aan een adempauze. Van-
uit deze behoefte ontstond in ge-
west Gelderland en afdeling Den 
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Humanitas in bedrijfsleven 
- YUPPIE EN BMW? - 

thuisverzorgers. Zo kan je eindelijk 
zorgeloos eens naar je kinderen in 
Canada, hoef je niet in paniek te 
raken als je onverhoeds drie weken 
in het ziekenhuis moet liggen èn 
kan je de directie van het verzor-
gingstehuis lik op stuk geven als 
gevraagd wordt „en wie zorgt er 
voor dat beest als u ziek wordt of 
met vakantie gaat?" Mensendieren-
trouw. Wat nodig is, zijn een tele-
foon en een kaartenbak met namen 
van vrijwilligers. Contacten leggen 
met huis-aan-huis-krant en plaat-
selijke dierenbescherming is ook 
handig. En de praktijk in Amers-
foort leert, dat zorgvrager en zorg-
drager, als ze elkaar eenmaal ge-
vonden hebben, in het vervolg zelf 
contact met elkaar onderhouden, 
zodat verdere bemiddeling niet 
meer nodig is. 

Altijd samen 

Annarie Cochius is cursusleidster 
Over Wonen van Ouderen Gespro-
ken, ofwel de wooncursus met de 
lange naam OWOG. Zij noemt de 
bijeenkomsten 'bewustwordings-
gesprekken'. In haar woonplaats 
Alkmaar zijn al meerdere woon-
groepen voor ouderen, mede dank-
zij het OWOG-projekt, dat ouderen 
ervan bewust maakt dat er meer 
mogelijk is dan een plaats in een 
bejaardenhuis. 
Een wel heel alternatieve, nieuwe 
vorm belicht door de heer Ruiten-
berg. 
In Zeeland wordt door Humanitas, 
HSHB en de stuurgroep experimen-
tele volkshuisvesting („Dat bete-
kent subsidie") de mogelijkheid on-
derzocht voor het bouwen van deel-
huizen. De „Van Dale-omschrij-
ving": een deelhuis is een woon/ 
zorgvoorziening voor ouderen met 
verpleeghuisindicatie. Het verschil 
met een gewoon verpleeghuis is, 

Vervolg op pagina 6  

Zowel bedrijf skinderopvang en be-
drijfsmaatschappelijkwerk vallen on-
der het hoofdstuk 'innovatie en werk-
ontwikkeling' van het nieuwe werk-
plan. Gezamenlijk proberen de twee 
coordinatoren, Theo Offermans en Fer 
Schuur, landelijk een steviger voet aan 
de grond te krijgen binnen deze werk- 

Kiezen voor 
ondersteuning 
Het komende jaar kunnen besturen en 
vrijwilligers rekenen op nieuw onder-
steuningsmateriaal. Hier komen priori-
teiten in de deskundigheid om de hoek 
kijken. Middels enquêteformulieren 
zijn de afdelingen in de gelegenheid 
gesteld hun voorkeuren  uit te spreken 
over te maken draaiboeken, te geven 
cursussen en de manier waarop zij bij 
het ledenwerven ondersteund willen 
worden. Veertig afdelingen leverden 
hun keuzes in, hetzij als afdeling, hetzij 
op persoonlijke titel. Hoewel dat laatste 
niet de bedoeling was, worden de uit-
komsten van de drie enquêtes er nau-
welijks anders van: 
Draaiboeken over het activeren van af-
delingen gespreksgroepen rondom vrij-
willige euthanasie, 
de organisatie van vakantiereizen voor 
ouderen, 
begeleid wonen van verstandelijk ge-
handicapten, 
het maken van draaiboeken, 
kinderdagopvang, 
trainingen aangaande vertegenwoor-
digers in besturen gvirriv/md, subsi-
dieproblematiek/lobbyen, publiciteit 
Welke vorm van ondersteuning  bij de 
ledenwerving gewenst is, is onduide-
lijk. Ofwel ondersteuning vanuit het ge-
west, ofwel ondersteuning op afroep 
vanuit het centraal bureau/hoofdbe-
stuur, „tot de koek op is", In de loop van 
januari zal het hoofdbestuur  de defini-
tieve keuze bepalen en  bekend maken.  

soorten. Met een meerledig doel. 
„De yuppies van Humanitas... ja, dat 
heb ik al vaker gehoord over de aanpak 
van Bedrijfskinderopvang in Limburg 
en Bedrijfsmaatschappelijk werk hier 
in Rotterdam". Aan het woord is Fer 
Schuur, de landelijke coordinator be-
drijfsmaatschappelijkwerk (BMW). 
„BMW is een vak apart waar afdeling 
Rotterdam al meer dan tien jaar erva-
ring in heeft. Wij detacheren bmw'ers 
naar bedrijven en instellingen tegen 
vergoeding. Deze mensen zijn in vast 
dienstverband van Humanitas maar 
worden a.h.w. verhuurd voor onbepaal-
de tijd en een bepaald aantal uren. 
Deel van onze doelstelling is natuurlijk 
om het bedrijfsmaatschappelijkwerk 
met humanistische visie te verbreiden. 
Een middel om aan de humanistische 
doelstelling te werken. 
Naar de vereniging toe is het doel ener-
zijds om uiteindelijk geld over te hou-
den aan deze werksoort, wat de rest van 
de vereniging ten goede komt. Ander-
zijds kan deze professionele werkvorm 
een vliegwielfunctie hebben." 

Vliegwieliunctie 
„Er zijn veel kleine afdelingen, met wei-
nig leden, weinig activiteiten. Door de-
ze werkvorm binnen het gebied van de 
afdeling te krijgen, kan de basis plaat-
selijk versterkt worden. 
Eindhoven is een mooi voorbeeld. Daar 
ben ik samen met Bedrijfskinderopvang 
geweest. Het afdelingsbestuur van de-
ze slapende afdeling benadert plaatse-
lijke bedrijven. Als het professionele 
werk van Humanitas daar van de grond 
komt, moet er bijvoorbeeld eigen ruimte 
gevonden worden en een parttime coor-
dinator aangesteld. En dat is de 
vliegwielfunctie, want daar kan een af-
deling weer eigen activiteiten omheen 
gaan bouwen. We staan nog aan het 
begin maar we geloven er helemaal in. 
Want het is een beleidsmatig goed op-
gezette werkvorm, met diepgang. Goed 
voor de humanistische doelstelling en 
goed voor de vereniging." 
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Levend 
De heer Disselkoen uit Eindhoven: „Dit was mijn eerste algemene vergade-
ring van Humanitas, want ik zit pas sinds kort in het bestuur van de afdeling. 
Eerlijk gezegd had ik iets meer discussie verwacht, maar het was een volg-
zaam gezelschap. Het gedeelte over de Doeners van Humanitas daarentegen 
daar ben ik erg enthousiast over. Dat maakte de zaak levendig, en levend. 
Vooral dat interview met Jos Niesing over transsexualiteit vond ik indruk-
wekkend". 

Vervolg van pagina 5 

dat partners bij elkaar kunnen blij-
ven in een eigen woongedeelte en 
zoveel mogelijk zelf hun eigen zaak-
jes blijven regelen, maar de nodige 
professionele hulpverlening staat 
bij wijze van spreken achter de 
deur. Een deelhuis zou een woon-
vorm moeten worden van acht tot 
twaalf mensen onder één dak, met 
allen (echtparen en alleenstaanden 
en samenwonenden) hun eigen 
ruimte èn gemeenschappelijke 
ruimtes. Belangrijk is met deze 
vorm de selectie, want die deel-
huisbewoners moeten natuurlijk 
wel bij elkaar passen. 
Een zorgvoorziening  op maat ge-
maakt voor de bewoners. In de loop 
van 1988 zal duidelijk worden of met 
de bouw van tien deelhuizen in Zee-
land begonnen kan worden. 

Man? Vrouw? 

Doe uw ogen eens dicht en stel uzelf 
de vraag 'Waarom ben ik een man' 
of 'Waarom ben ik een vrouw'? en 
'Waarom voel ik dat zo?'. Waar- 

„Ons uitgangspunt is, dat mensen die 
zich belangeloos inzetten voor het wel-
zijn van de samenleving, recht hebben 
op ondersteuning en advies - net zo 
goed als mensen die politieke verant-
woordelijkheid dragen voor de samen-
leving, recht hebben op een financiële 
vergoeding", sprak dr. H. Rengelink tij-
dens zijn laatste openingsrede van de 
AVA. Hij doelde hiermee op de drasti-
sche inperking van provinciale subsi-
dies, waardoor het functioneren van ge-
westelijk functionarissen ernstig wordt 
bedreigd. En daarmee vanzelfsprekend 
de professionele ondersteuning van de 
afdelingen. Ernstige bezorgdheid daar-
over lag ook ten grondslag aan de 
amendementen die werden ingediend, 
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schijnlijk denkt u nu: wat een onzin, 
ik ben een man (of een vrouw), ge-
woon, omdat ik me ook zo voel. 
Voor een niet onaanzienlijke groep 
is dit echter helemaal niet zo ge-
woon, laat staan onzin. Jos Niesing, 
bijvoorbeeld. Hij werd geboren in 
een vrouwenlichaam. Pas na jaren 
en jaren van problemen, praten en 
medische behandeling ontmoette 
hij in de spiegel de man die hij zich 
altijd al gevoeld had. 
Transsexualiteit,  een zelfhulppro-
ject van Humanitas. (Ex)transsexu-
ele mensen helpen transsexuele 
mensen hun weg te vinden in de 
maatschappij. Petra Klene (project- 

om de verdeelsleutel van contributies 
te veranderen, in het voordeel van de 
gewesten. Uitvoering van deze voor-
stellen zou weinig zoden aan de dijk 
zetten, het zou de dreiging niet wegne-
men. Achterliggend doel van de voor-
stellen is dan ook het activeren van 
ieders hersenen en samen tot een be-
vredigende oplossing komen. 
Het hoofdbestuur heeft een commissie 
gevormd, die zich over het subsidie-
probleem zal buigen. De subsidie cie. 

wordt voorgezeten 
    is staffunctionaris Sa-

menlevingsopbouw 

 door HB-lid R. A. Pijl- 
secretaris

menlevingsopbouw Lilian Schulte. Bij 
deze commissie kunnen afdelingen en 

terechtn voor advies, maar ook gewesten
g  raag met id  e eë 

coördinatrice), Jos Niesing en ande-
ren zetten zich in om mensen die 
problemen hebben met hun trans-
sexuele gevoelens, verder te hel-
pen. Maar ook kan bijvoorbeeld te-
gemoet gekomen worden aan de 
behoefte van ouders, partners, 
werkgevers om een gespreksgroep 
te starten. 

Ruilhandel 
Nog een zolder vol 'rommel' die 
nergens meer voor kan gebruiken? 
Iemand anders kan er om zitten te 
springen. Het project Over? Nodig! 
in Rotterdam brengt vrager en aan-
bieder met elkaar in contact. Ben 
Musters, het brein van Over? No-
dig!, verklapt zijn succesformule. 
Gratis ruimte in een plaatselijke 
krant, waarin wat mensen zoeken 
en wat mensen over hebben. Een 
telefoonnummer om de mensen met 
elkaar in contact te brengen, en 
that's it. 

Kosten zijn er niet aan verbonden, 
alles wordt zo aan elkaar weggege-
ven. Op de vraag of daar geen mis-
bruik van gemaakt wordt reageert 
Ben laconiek: „De opkopers die den-
ken op deze manier goedkoop aan 
hun spullen te komen, haal ik er zo 
uit, want zo langzamerhand ken ik 
die mensen wel. Dat misbruik valt 
dus nogal mee". 
Enthousiasme en een lange adem, 
dat heb je nodig om een ABAL-win-
kel te drijven. Het project 'Derde we-
reld en wij' uit Deventer verhaalt bij 

Stetuilunctionarissen  staan op de tocht 



monde van mevrouw Landman over 
de handel en wandel rond hun win-
kel. Nieuwsgierig vraagt de presen-
tator waar de 95 cent blijft, die het 
verschil zijn tussen 'zuivere koffie' 
en Douwe Egberts. Wist u, dat de 
verbouwer via dergelijke winkels 
10% meer inkomsten heeft dan via 
de grote handel. Maar door de klei-
nere afzetmarkt komt de koffie in 
kleinere vrachten, wat hem dan ook 
duurder maakt. 
Zo verdienen kleine boeren zelf hun 
brood, in plaats van door „magere 
kindertjes in een woestijn, mooie 
muziek, en een gironummer". 

Negatief beeld weg 
Op de hele wereld leven zo'n 10 tot 
15 miljoen vluchtelingen, het me-
rendeel in derde wereld-landen. 
Slechts een klein aantal doet een 
beroep op asiel in Nederland. Hu-
manitas is sinds 1985 aangesloten 
bij VluchtelingenWerk. Dat bete-
kent meedenken en meedoen. Me-
vrouw Gé van der Meulen kan be-
wogen en gedreven vertellen over 
de opvang van acht Tamils door Hu-
manitas-Deventer. Gehoopt wordt, 
want nodig is, dat steeds meer af-
delingen plaatselijk behulpzaam 
zullen worden bij de opvang van 
vluchtelingen. Daarnaast kunnen 
de Humanitas-leden bijdragen aan 
een meer positieve beeldvorming 
van asielzoekers. 

Spaarpot 
Als „De doeners van Humanitas" 
iets duidelijk maakt, is het wel de 
enorme verscheidenheid aan acti-
viteiten èn aan doeners. 
„Naast de bekende VARA-Humani-
tas giroloterij, de OTOTOTO, orga-
niseert de Stichting Fondsen Pro-
moties ook de Nationale Loterij. Dit 
is een giroloterij waarvan de netto 
opbrengst ten goede komt aan de-
gene die de deelnemers heeft ge-
worven. De Vereniging Humanitas 

doet mee. De Dierenbescherming 
doet mee. . .EN OOK UW AFDE-
LING VAN HUMANITAS KAN MEE-
DOEN". Waarschijnlijk is er maar 
één Humanitas-doener die dit kan 
brengen. En die zit precies op de 
goede plaats. Jan van Huuksloot 
biedt geen activiteit aan maar een 
mogelijkheid om financieel iets 
meer armslag te krijgen. Daar moet 
een afdeling wel iets voor doen 
(toch een activiteit), namelijk loten 
verkopen, of beter nog: abonne-
menten op de loterij. En van elke 
gulden vloeit zeventig cent in de af-
delingskas. 
Maar het bleef niet bij toekijken. 
Aansluitend aan de parade van 
'Doeners' deelden de  afgevaardig-
den zich in workshops rond de be-
sproken activiteiten en projecten. 
Geschreven informatiemateriaal 
was voorradig, maar belangrijker 
nog: praktijkervaring kon uitgewis-
seld worden, gesprekken over haal-
baarheid en bereikte resultaten, 
vragen over aanpak en opzet. 
De deelnemers van de AVA namen 
geïnspireerd en enthousiast deel 
aan deze ingeroosterde vorm van 
bijpraten en ervaringen uitwis-
selen. 

Zie verder pagina 10 

Nieuwe, bijzondere 
donateurs 

De (financiële) achterban van Humani-
tas zal in de toekomst vergroot worden 
door de mogelijkheid 'bijzonder dona-
teur' te worden. Dit voorstel werd aan-
vaard, na een korte inleiding namens 
de commissie Ledenwerving door HB-
lid Molle. 

Onderzoek heeft aangetoond, dat som-
mige mensen belangstelling hebben 
om een bepaalde werksoort van Huma-
nitas te ondersteunen met een bijdrage. 
Zij zijn verder niet geïnteresseerd in de 
vereniging als geheel. 
Bijvoorbeeld: de ouders van een ver-
standelijk gehandicapt kind ervaren 
aan den lijve wat Humanitas op het ge-
bied van verstandelijk gehandicapten-
zorg kan en wil. Zij voelen geen behoef-
te lid of donateur te worden van de vere-
niging, maar willen graag deze ene 
werksoort financieel bijstaan. Dat kan 
nu, als bijzonder donateur. „Een aan-
vulling van donateurs op deze manier is 
nuttig en nodig. Zodoende versterken 
we onze totale achterban én onze finan-
ciële positie", aldus Molle. 
In eerste instantie zal bij de werksoor-
ten Jeugdhulpverlening en Verstande-
lijk gehandicaptenzorg een begin ge-
maakt worden met de werving van 'bij-
zondere donateurs'. 

Opladen 

Mevrouw Koopmans  uit Almelo: „Tijdens de algemene vergadering hebben 
we met afdeling Deventer  onze  gedachten laten gaan over samenwerking op 
het gebied van vluchtelingen-opvang. Bijvoorbeeld vanuit de afdelingen in 
Overijssel alle gemeenten aanschrijven over hun positie in de vluchtelin-
gen-opvang. Via gewestelijk functionaris Henk Hiddinga proberen we dit uit 
te werken. Folders over vluchtelingenwerk heb ik meegenomen van de AVA 
en uitgedeeld tijdens  de jongste afdelingsvergadering, ter overdenking. 
Ondanks het gebrek aan vuurwerk tijdens de algemene vergadering heb ik 
me wel weer op kunnen laden. Almelo is een arme, verloederende stad, en 
de afbraak van allerlei  voorzieningen gaat maar door. Dan heb ik wel eens 
het gevoel van 'Iaat maar, alles gaat toch de mist in'. Tijdens zo'n jaarverga-
dering krijg je dan weer een zetje: 'Laat ik maar weer wat gaan dóen". 
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Meerderjarigheidsgrens verlaagd - 
Hoe volwassen is de nieuwe wet? 

Achttien jaar en voor vol aangezien worden. Vanaf 1 januari 
1988 eindelijk ook op juridisch gebied. In het licht van veran-
derende tijden - eerdere zelfstandigheid e.d. - lijkt dit een 
alleszins redelijke wetswijziging. Voor de jeugdhulpverle-
ning en haar hulpvragers-van-boven-de-achttien is er echter 
weinig reden tot blijdschap. Marijke Bovens-Magré, lid van de 
bestuurscommissie Jeugdbescherming, belicht de angels en 
voetklemmen van de nieuwe wet. 

Eindelijk wordt dan per 1-1-1988 de 
meerderjarigheidsgrens verlaagd van 
21 jaar naar 18 jaar. Dit betekent, dat 
jongeren van 18 jaar en ouder vanaf dat 
moment juridisch gezien handelingsbe- 
kwaam zijn. 
Jarenlang is ervoor geijverd om deze 
wetswijziging tot stand te brengen. In 
de loop der jaren hebben we een maat-
schappelijke ontwikkeling gezien, 
waarbij jonge mensen eerder zelfstan-
dig worden en daarom onafhankelijk 
van hun ouders bepaalde juridische be-
slissingen moeten kunnen nemen. 
Met name in situaties, waarin meer of 
minder ernstige konflikten tussen ou-
ders en kinderen zijn gerezen, wordt 
pijnlijk duidelijk, dat jongeren geheel 
afhankelijk zijn van hun ouders. 
Het feit, dat deze jongeren vanaf 1 janu-
ari 1988 handelingsbekwaam worden, 
wil zeggen, dat zij zelfstandig rechts-
handelingen mogen verrichten, m.a.w. 
hun handtekening kunnen zetten onder 
b.v. een huurkontrakt, koopovereen- 
komst e.d. 

Verouderd 

In de loop der jaren heeft zich in de 
praktijk al het gebruik ontwikkeld, dat 
jongeren onder de 21 jaar zelfstandig 
juridische beslissingen nemen t.a.v. 
zaken met weinig financieel risiko b.v. 
kopen van platen en boeken van zak-
geld, besteden van vakantiegeld e.d. 
Niettemin blijft voor de ouders altijd de 
mogelijkheid bestaan deze overeen-
komsten terug te draaien. 
Vervelender en meer ingrijpend is het 
feit, dat mensen onder de 21 jaar alleen 
met toestemming van ouders/voogden 
kunnen trouwen, geen voogdij over ei-
gen kinderen kunnen hebben wanneer 
men niet getrouwd is en b.v. samen-
woont, niet zelfstandig een rechtszaak 
kunnen aanspannen (b.v. naar aanlei-
ding van ontslag). Zo zijn er nog een 
aantal voorbeelden te geven. Zeker  

voor jongeren, die zelfstandig wonen 
blijkt onze wet hopeloos verouderd. 
De komende wetswijziging trekt deze 
situatie enigszins recht. 
Ook ten opzichte van het buitenland. 
De meeste andere landen in Europa 
kennen namelijk al een meerderjarig-
heidsgrens van 18 jaar. 
Tot zover dus een positief verhaal. 

Financiële zorgplicht 
Echter, de regering heeft voorzien, dat 
deze wetswijziging aanzienlijke finan-
ciële konsekwenties met zich mee zou 
brengen, aangezien de overheid de fi-
nanciële verantwoording voor deze 
groep over zou moeten nemen van de 
ouders. Eerst moest dit financieel ob-
stakel worden weggenomen. De rege-
ring heeft dit als volgt „opgelost" 

Allereerst werd  versneld (met alle ge-
volgen van dien) de wet op de studiefi-
nanciering ingevoerd (okt. 1986), daar-
na besloot de Tweede Kamer op 21 okto-
ber 1986 de meerderjarigheidsgrens te 
verlagen naar 18 jaar, maar ouders blij-
ven verplicht hun kinderen  tot hun 21e 
jaar financieel te  onderhouden. 

Hoewel meerderjarig en handelingsbe-
kwaam, blijven jongeren tussen 18 en 
21 jaar dus financieel afhankelijk van 
de ouders. Dit werkt zowel door naar 
jongeren die studeren en voor de aan-
vulling op de basisbeurs (waarvan men 
niet kan leven) afhankelijk zijn van de 
financiële bijdrage van ouders of het 
leveren van gegevens over hun inko-
men, alsook naar werkloze schoolverla-
ters en jongeren, die van huis weg-
lopen. 
Na 1 jaar werken met de wet op de stu-
diefinanciering heeft deze financiële 
zorgplicht van de ouders al voor veel 
ellende gezorgd. 
Wat betekent bovenstaande voor de 
jeugdhulpverlenin- g in het algemeen en  

voor Humanitas in het bijzonder? 
Zo'n twintigduizend jongeren boven 
de 18 jaar hebben te maken met jeugd-
hulpverlening, dit is ± 20% van het 
totaal aantal jongeren in de hulpver-
lening. 
Meer dan vijf tienduizend wonen op 
kamers of bij hun ouders en worden 
via de ambulante hulpverlening ge-
holpen. De rest van de jongeren boven 
de 18 jaar woont bij pleegouders, on-
der begeleiding op kamers of in een 
tehuis. 
Al deze jongeren van 18 jaar en ouder 
zouden na 1 januari 1988 opgevangen 
moeten worden door de hulpverlening 
voor volwassenen. Nog afgezien van 
het feit, dat voor deze hulpverlening 
geen extra financiële middelen vrijge-
maakt worden, mist de volwassenen-
hulpverlening de typische deskundig-
heid die in de loop der tijd door de 
jeugdhulpverleningsinstellingen is 
opgebouwd, met name ten aanzien 
van deze groep oudere jeugdigen. 

Overgangsregeling 
Uit vrees, dat een grote groep van deze 
jongeren tussen wal en schip zal raken, 
is van diverse kanten gepleit voor een 
overgangsregeling voor de 18-21-ja-
rigen. 
Uitgangspunt is en blijft, dat hulpverle-
ning alleen op vrijwillige basis aange-
boden kan worden, omdat men juri-
disch gezien met meerderjarigen te ma-
ken heeft. Dit gegeven is vooral van in-
vloed op die jongeren, die op dit mo-
ment via de justitiële, dus gedwongen, 
hulpverlening geholpen worden. Het 
gaat hierbij om jongeren, die onder toe-
zicht van de kinderrechter staan en om 
jongeren van wie de ouders ontheven of 
ontzet zijn van de ouderlijke macht. Een 
aanzienlijk deel van deze jongeren ver-
blijft in tehuizen, in pleeggezinnen, in 
begeleide kamerbewoningprojekten of 
andere residentiële voorzieningen. 
Na veel touwtrekkerij en diskussie in de 
Tweede Kamer is er een overgangsre-
geling tot stand gekomen, die er op 
neerkomt, dat voortgezette begeleiding 
tot 21 jaar mogelijk zal zijn, in 1988 be-
kostigd door het ministerie van justitie, 
daarna door het ministerie van WVC. 
Voorwaarde is wel, dat duidelijk is, dat 
de jongere dit zelf wil en dat er een 
noodzaak tot verdere begeleiding aan-
wezig is. Dit geldt zowel voor jongeren 
die thuis wonen, als voor jongeren die 
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uit huis geplaatst zijn. 
De jeugdhulpverlening van Humani-
tas in de werkeenheden Amsterdam, 
Utrecht, Den Haag, Rotterdam en bin-
nenkort Gouda, omvat enerzijds justi-
tiële hulpverlening (voogdij en ge-
zinsvoogdij), anderzijds hulpverle-
ning op vrijwillige basis, waarbij te 
denken valt aan o.a. het adviesbu-
reau voor ouders en jongeren, hulp-
verlening aan drugsverslaafde ou-
ders en hun kinderen, vrijwillige be-
geleiding van pleeggezinplaat-
singen. 

Een globale berekening geeft aan dat 
pupillen tussen 18 en 21 jaar 16 á 20% 
van het totale pupillenbestand uit-
maken. 
Het zal duidelijk zijn, dat een deel van 
deze groep geen enkele behoefte heeft  

aan voortgezette begeleiding; met na-
me de jongeren, die onder toezicht van 
de kinderrechter staan naar aanlei-
ding van een strafbaar feit en een deel 
van de jongeren, die in een tehuis ge-
plaatst zijn. Maar een groot deel van 
de overige voogdij- en gezinsvoogdij-
pupillen voelt wel voor een voortge-
zette begeleiding. 
Voor een aantal instellingen zal e.e.a. 
zeker personele konsekwenties heb-
ben en voor de overheid is dit dan ook 
een verkapte bezuinigingsmaatregel. 
Met name de tehuizen zullen een veer 
moeten laten. 

Wat Humanitas betreft lijkt de  daling 
van het aantal pupillen opgevangen 
te kunnen worden door groei op ande-
re terreinen van jeugdhulpverlening, 
hoewel voor de werkeenheid Amster- 

dam, met veel strafrechtelijk onder 
toezicht gestelde pupillen, problemen 
kunnen ontstaan. Dit geldt in sterke 
mate ook voor Gouda. 

Onder druk 
Al met al brengt deze wetswijziging 
toch veel onrust en onzekerheid met 
zich mee. Daarbij komt nog de enorme 
extra administratieve rompslomp. 
Iedere drie maanden moeten meldin-
gen naar het ministerie gezonden wor-
den over de voortgezette begeleiding 
met schriftelijke verklaringen van pu-
pillen en indikatiestellingen voor de 
hulpverlening. Bij vrijwillige begelei-
dingen moeten ouderbijdragen in de 
kosten geïnd worden door de instellin-
gen, hetgeen enorm veel tijd en energie 
kost van de maatschappelijk werkers 
en de administratie. 
De toch al krappe administratieve for-
matie komt hierdoor zwaar onder druk 
te staan. De overheid geeft hiervoor 
geen extra financiële middelen. 

Antwoord? 
Hoe volwassen is de wet tot verlaging 
van de meerderjarigheid? 

Wat begon als antwoord op politiek-
maatschappelijke ontwikkelingen in de 
jaren zeventig om jongeren eerder zelf-
standigheid te geven, mondde uit in 
wetgeving, waarin het terugtreden van 
de overheid duidelijk herkenbaar is. 
Het gevolg van de nieuwe wetgeving is, 
dat 18-jarigen enerzijds volwassen zijn, 
anderzijds financieel volkomen afhan-
kelijk. 

In de afgelopen jaren is met name de 
ekonomische positie van jongeren dui-
delijk slechter geworden. Te denken 
valt aan de gebrekkige regeling van de 
studiefinanciering, de plannen m.b.t. 
de verlaging van de minimum jeugdlo-
nen, de afschaffing van de RWW uitke-
ring (werkloosheidsuitkering) voor uit-
wonenden, de afschaffing van de huur-
subsidie voor deze groep. 
Het is aan de jeugdhulpverleningsin-
stellingen om te proberen antwoord te 
geven op het toenemend aantal proble-
men, waarmee deze groep jongeren 
komt te zitten. Hopelijk zullen zij ook 
voor de komende jaren voldoende fi-
nanciële ruimte kunnen vinden om deze 
hulpverlening voort te zetten. 
Ook Humanitas zal moeten proberen op 
kreatieve wijze in te spelen op noodkre-
ten vanuit deze groep. Wellicht zal een 
speciaal „hulpverleningspakket" ont-
wikkeld kunnen worden. 
Gezien de deskundigheid, die binnen 
Humanitas op het terrein van de jeugd-
hulpverlening ontwikkeld is, èn de 
voortrekkersrol die Humanitas zo dik-
wijls op zich neemt, heb ik hierin alle 
vertrouwen. 

Marijke Bovens-Magré 
4444104g 
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Wisseling van de wcadl!! 
Het hoofdbestuur van Humanitas zag 
op 31 oktober Siegfried Breuer, Boet Is-
raël, Henk Rengelink en Herman 
Schoenmaker haar gelederen verlaten. 
Hun plaats is ingenomen door wederom 
vier heren. U zult hen ongetwijfeld beter 
leren kennen. Een korte introductie. 
zie foto's van links naar rechts 

Drs. L. P. Middel (35), sinds kort lid van 
Humanitas, is in het dagelijks leven di-
recteur van het scholingsinstituut Over-
cinge in het Drentse dorp Havelte. Op 
politiek gebied is hij binnen de Partij 
van de Arbeid zowel op beleids- als op 
bestuursniveau actief. 
Vanuit Humanitas afdeling Hoekse-
waard komt J. G. H. van Amerongen (58) 
de bestuursgelederen versterken. Hij 
draait al jaren mee in de vereniging. 
Bestuurskundige ervaring heeft Van 
Amerongen sinds 1966 opgedaan als 
gemeenteraadslid, wethouder en lid 
van de Provinciale Staten van Zuid-Hol-
land voor de PvdA. 

Penningmeester van de vereniging is 
drs. P. van de Kerkhoff (37). Hij verdient 
zijn brood bij de gemeente Haarlem-
mermeer als hoofd financiën. In de ver-
eniging kennen we hem al als penning-
meester van de landelijk bestuurscom-
missie jeugdbescherming en als voor-
zitter van de Stichting Gezinshuizen. 
Ook voorzitter Rengelink heeft zijn stoel 
achter de bestuurstafel verlaten en de 
voorzittershamer doorgegeven aan mr. 
Herman D. Tjeenk Willink (45). Vooral 
op het vlak van bestuurskunde heeft 
Tjeenk Willink zijn sporen verdiend. Ter  

illustratie: hij was één van de adviseurs 
van de Commissie Hoofdstructuur 
Rijksdienst. Ook was hij lid van de In-
terdepartementale Commissie Binnen-

lands Bestuur. Van 1982 tot 1986 rege-
ringscommissaris reorganisatie rijks-
dienst. Sinds juni 1987 is Tjeenk Willink 
Eerste Kamerlid voor de PvdA. Tevens 
is hij voorzitter van het bestuur van het 
Landelijk Ondersteuningsinstituut 
Kunstzinnige Vorming en bestuurslid 
van het Nederlands Danstheater. Een 
bestuurder van formaat. 
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Verandering in denken en doen 
In opdracht van de humanistische organisaties is het boek 
„Humanisme en Islam-cultuur in Nederland — aanzet tot 
reflectie en dialoog" uit de HSN-koker gerold. Een werkgroep 
van Turken, Marokkanen en Nederlanders buigt zich hierin 
over de vraag, wat humanisten samen met Turken en Marok-
kanen kunnen doen om tot een fundamentele herbezinning in 
denken en doen te komen van Nederlanders t.a.v. Turken en 
Marokkanen en de Islam-cultuur in het algemeen. 

Het bijzondere van dit boek is, dat van-
uit het oogpunt van Turken en Marokka-
nen een diepgaande analyse van zowel 
de dominante Westerse cultuur als van 
de eigen Islam-cultuur gegeven wordt. 
Allereerst is er sprake van een cultuur-
onderzoek, dat de overeenkomsten en 
verschillen van de twee culturen boven 
water haalt. En vervolgens niet alleen 
pleit voor wederzijdse acceptatie en 
respect, maar ook vraagt om dialoog, 
kritiek en wederzijdse beïnvloeding en 
verrijking. 
Daartoe wordt uitgebreid ingegaan op 
bijvoorbeeld de negatieve en positieve 
aspecten van elkaars cultuur, op het 
verschil in emancipatie-begrip en orga-
nisatie-wijze. Ook het zingevings-
vraagstuk komt aan de orde, waarin 
wordt gesteld dat de Westerse samen-
leving in een cultuur-crisis zit, doordat 
normen en waarden de technologische 
veranderingen niet hebben kunnen bij-
benen. 

Emancipatie 
Overeenkomst tussen de Westerse en 
Islam-cultuur is o.m. dat het beide pa-
triarchale culturen zijn, waarbij m. n. de 
hiërarchie tussen man en vrouw opvalt 
(ondanks de Westerse pretenties van 
gelijkheid). Ook komen de grondbegin-
selen van de Islam frappant overeen 
met die van de Westerse en Humanisti-
sche, bijvoorbeeld solidariteit en zorg 
voor de zwakkere naaste, rechtvaardi-
ge inkomensverdeling en een democra-
tische maatschappelijke ordening. 
Een andere overeenkomst is, dat pro-
gressieven uit beide culturen zich zor-
gen maken over zowel autoritaire struc-
turen, als over de negatieve kanten van 
individualiseringsprocessen. 
Kenmerkende verschillen zijn o.m. de 
nauwelijks aanwezige scheidslijn tus-
sen staat en kerk in de Islam-landen. En 
een ander fundamenteel verschil is de 
plaats die de gemeenschap inneemt bij 
de Islam-bevolking. Eerst komt het col-
lectief, dan het individu en daaraan on-
dergeschikt de arbeid. In samenhang 
hiermee worden ideeën over identiteit 
en emancipatie meer collectief inge-
vuld, wat erg verschilt van de Westerse 
'ik'-cultuur. 
Beleidsmatig is er nog altijd geen ruim- 

te, geen speciaal beleid ingebouwd 
voor buitenlanders. Ook niet bij Huma-
nistische organisaties. 

Geloofsovertuiging 

Probleem is vaak dat Turken en Marok-
kanen op hun religieuze achtergrond 
beoordeeld (veroordeeld) worden. Maar 
gelijk in Nederland, is de secularisatie 
ook onder Islamieten groot. De gang 
naar de moskee is niet zozeer geba-
seerd op een overspannen geloofsover-
tuiging, zoals veel Nederlanders al 
gauw veronderstellen, maar een mos-
kee is één van de weinige mogelijkhe-
den om die belangrijke gemeenschap te 
vinden. 
Het beleid van pro  
ties als Humanitsgzroeusseiree  dan ook op 

organisa- 

gericht kunnen zijn, ervoor  te zorgen dat 
moskeeën niet een speelbal  
van regionale en politieke belangen, 

 l)v en 

maar een culturele ontmoetingsplaats 
kunnen blijven. 

Het HSN-rapport ijvert voor  het in gang 
zetten van een dialoog, een gesprek. 
Samenwerking tussen /nertsen, zowel 
individueel („Goedemorgen  buurman,. 
hoe is het?") als tussen rnacttschappelij- 

ke organisaties van Nederlanders en 
buitenlanders. 

Een organisatie als Humanitas, die zich 
inzet voor samenlevingsopbouw, mag 
die taak niet over het hoofd zien. Ge-
woon van mens tot mens, samen zorg 
drageneving. voor een multi-culturele samen- 

Isolement 

De zogenoemde 'tweede generatie' Tur-
ken en Marokkanen vraagt een heel ei-
gen beleid. Alleen waar het de positie 
op de arbeidsmarkt betreft zitten de jon- 
ge buitenlanders in hetzelfde schuitje 
als hun ouders. 
Tot andere levensterreinen  hebben de 
jongeren door hun meervoudig etnische 
identiteit meer toegang en nemen ze 
een andere positie in dan de ouderen. 
Hun samengestelde identiteit vraagt 
om een specifiek beleid, om bijvoor-
beeld de belemmeringen op de arbeids- 
markt en het opgelegde isolement te 
doorbreken. 
Discriminatie-bestrijding  op het gebied 
van de arbeidsmarkt is een eerste ver-
eiste. Humanistische organisaties zou-
den buitenlanders en hun organisaties 
hierbij kunnen ondersteunen en aan-
sluiten op hun beleid. Ten aanzien van 
andere gebieden als scholing, sport en 
sociaal-culturele activiteiten is een 
meer direct en actief beleid mogelijk en 
wenselijk. 
Hierbij is te denken aan initiatieven die 
de dialoog tussen de culturen bevor-
dert, maar ook aan het open staan voor 
die jongeren die de overstap naar een 
geseculariseerde humanistische denk-
en leefwijze willen maken, ofwel op 
zoek zijn naar een eigen identiteit die 
hen niet in hetzelfde verdomhoekje 
brengt als waar hun ouders in zitten. 

Toekomst 

Voorop blijft natuurlijk staan, dat Ne-
derlanders uit hun ivoren toren komen 
en zichzelf niet als maatgevend voor de 
samenleving blijven zien. Dat een dia- 
loog, een culturele uitwisseling, op 
gang komt. 
De aanwezigheid van Turken, Marok-
kanen en andere buitenlanders in de 
Nederlandse samenleving is een gege-
ven. En welke kant die samenleving 
ook op gaat in de toekomst, de buiten-
landers zullen daar in meegenomen 
moeten worden. Uit respect, uit solida-
riteit, maar ook om de samenleving als 
geheel in stand te houden. 

Marijke Katsburg 

Het discussierapport „Humanisme en Islam-
cultuur in Nederland" is een uitgave van het 
Humanistisch Studiecentrum Nederland. Te 
bestellen door overmaking van  f 12,50 op gi-
rorek. 550334, HSN te Amsterdam. 
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Nogmaals 
belastingteruggave 
aan bejaarden 
De berichtgeving in de me-
dia over een mogelijke terug-
gave van belastinggeld aan 
bewoners van verzorgingste-
huizen is uitermate verwar-
rend. Het ministerie van Fi-
nanciën (dus de belasting-
dienst)zegt dat het terugvra-
gen van de belasting voor 
hen geen enkel financieel 
voordeel zou opleveren, 
maar de vereniging van soci-
ale diensten (Di vosa) staat 
op het standpunt dat deze 
bejaarden de belastingte-
ruggave geheel vrij kunnen 
besteden. Wie heeft nu gelijk 
en kan ik de teveel betaalde 
belasting wel of niet terug-
vragen? 

Het gaat hier om loonbelas-
ting die in 1985 en 1986 op uw 
AOW en een eventueel aan-
vullend pensioen is ingehou-
den. Op giro- en bankaf-
schriften kunt u vaak zien 
hoeveel. De instantie die de 
AOW en/of het pensioen uit-
keert, draagt deze loonbe-
lastingdienst af namens de 
gepensioneerde. De loonbe-
lasting is een voorschot op 
de inkomstenbelasting, 
maar omdat de meeste be-
jaarden in tehuizen geen in-
komstenbelasting hoeven te 
betalen, wordt de loonbelas-
ting nooit verrekend. Zij krij-
gen ook geen belastingbiljet 
in te vullen. Maar zij mogen 
wel vragen om verrekening 
van die loonbelasting, want 
ze kunnen omdat ze in een 
verzorgingstehuis wonen, 
naast hun „normale ziekte-
kosten" óók nog een belang-
rijk deel van de verzorgings-
prijs in dat tehuis aftrekken. 
Hoeveel dat precies is (ca. 
30% van het totaalbedrag), 
kan men bij de administratie 
van het tehuis opvragen. 
Samen met de „normale 
ziektekosten", zoals de  

ziekenfondspremie, eventu-
ele vervoerskosten, huisapo-
theek, etc., komt men zo aan 
een aftrekpost die in de regel 
hoog genoeg is (vooral als 
men al een paar jaar in een 
tehuis woont en er dus een 
zgn. vermenigvuldigings-
faktor van toepassing is!) om 
alle ingehouden loonbelas-
ting over de jaren 1985 en 
1986 terug te vragen. 
Tot nu toe heeft de belast ing-
dienst en dus het Ministerie 
van Financiën steeds tegen 
de mensen gezegd, dat ze het 
maar beter niet konden aan-
vragen, omdat dan de „eigen 
bijdrage" van de Wet op de 
bejaardenoorden zou wor-
den verhoogd. Uiteindelijk 
zou dan het financiële voor-
deeltje niet bij de bejaarde 
zelf terecht komen, maar bij 
de sociale dienst, die de be-
jaarde een hogere eigen bij-
drage in rekening moet bren-
gen. Met andere woorden: er 
is wel een fiskaal (belasting-
technisch) recht op terug-
gaaf van de loonbelasting 
via een zgn. T-biljet, maar 
die teruggaaf zou dan door 
deWet op de bejaardenoor-
den weer bij de bejaarden 
worden weggehaald. 
Van dat laatste zijn Wij ech-
ter nog niet overtuigd en met 
ons kennelijk ook de sociale 
diensten niet. In de Wet op 
de bejaardenoorden is dat 
namelijk helemaal niet gere-
geld. Inmiddels zijn daar-
over tot tweemaal toe vragen 
in de Tweede Kamer gesteld, 
maar die hebben ook geen 
definitieve zekerheid ge-
bracht. De minister  stelt zich 
op het standpunt, dat hij 
meent dat het wel is gere-
geld, maar dat de rechter 
zich daar nog wel over kan 
uitspreken. 
Voorzover ons bekend zijn 
hierover nog geen recht:lij-

ke uitspraken. Dat kan 
nog niet want daar gaat  
gauw een paar jaar mee 
heen en de B.W.O. is pas In 
1985 in werking getreden.  

Tot een bepaald bedrag kan 
men belasting terugvragen  

gedurende twee jaar na het 
betreffende belastingjaar. 
Dus over 1985 kan tot 31 de-
cember van dit jaar nog om 
teruggaaf worden gevraagd. 
Pas als men het geld terug-
heeft, kan blijken of de „ei-
gen bijdrage" ook feitelijk 
wordt verhoogd. 
Vervolgens moet er bezwaar 
en beroep worden aangete-
kend, als men het daar niet 
mee eens is. Dat gaat dus al-
lemaal veel te lang duren, en 

. . zekerheid kan niemand 
daarover nu al geven, tenzij 
de politiek er voor zorgt dat 
die duidelijkheid er eerder 
komt. Maar één ding staat 
vast: als u het betaalde be-
lastinggeld over 1985 niet tij-
dig, d.w.z. vóór 31 december 
a.s., terugvraagt, dan ver-
speelt u de kans dat u het 
nog ooit terugkrijgt, in ieder 
geval. 
Vandaar ons advies aan be-
jaarden in tehuizen, die hier-
van gebruik willen maken: 
dient u alsnog (eventueel 
met hulp van anderen) een 
zgn. T-biljet over 1985 en 1986 
in. U kunt daarbij gebruik 
maken van een bijdrage die 
op verzoek bij VARA-Hulp 
gratis verkrijgbaar is. 
Als u uw geld terugkrijgt, 
dient u er zich wel van te 
overtuigen - meestal kan dat 
bij de gemeente - of u er goed 
aan doet het nog even te re-
serveren totdat u weet of een 
en ander gevolgen heeft voor 
de eigen bijdrage. 

Soepel ho 12-- 

beleid voor 
verzwegen gegfle 
De banken moeten met in-
gang van het belastingjaar 
1987 gegevens over uitbe-
taalde rente op spaargeld, 
obligaties en andere waar-
depapieren aan toonder (zo-
als pand-, bank- en spaar-
brieven) aan de belasting-
dienst doorgeven. 
Hoe kan ik voorkomen, dat ik 
een boete krijg opgelegd als 
straks blijkt dat ik in voor-
gaande jaren de rente over 
mijn spaarrekening niet of 
tot een te laag bedrag heb 
opgegeven? 

Door opgave van de werke-
lijk genoten rente over 1987 -
bij invulling van het aangif-
tebiljet - kan inderdaad bij  

de belastingdienst het ver-
moeden rijzen dat een belas-
tingplichtige in vorige jaren 
te weinig rente-inkomsten 
heeft aangegeven. De belas-
tingdienst heeft echter een 
„soepel boetebeleid" aange-
kondigd voor deze verzwe-
gen rente. 
Dit beleid luidt als volgt: 
- Als een belastingplichtige 
uit eigen beweging alsnog 
vóór 1 januari 1990 de juiste 
gegevens verstrekt over 1987 
en over de voorgaande jaren 
waarover nog kan worden 
nagevorderd (niet langer 
dan vijf jaar geleden) zal bij 
de navordering geen boete 
worden opgelegd. De navor-
dering zelf (dus de belasting 
over de verzwegen rente-in-
komsten) moet uiteraard wel 
voldaan worden. 
- Als de belastingplichtige 
zelf geen verbeterde rente-
gegevens verstrekt, maar de 
belastingdienst komt daar 
door eigen onderzoek achter, 
dan zullen de navorderings-
aanslagen worden verhoogd 
met 10% boete. Deze boete is 
gematigder dan de gebrui-
kelijke boete van 50% (bij op-
zet of grove schuld zelfs 
100%). 
- Bij geringe bedragen kan 
worden afgezien van het op-
leggen van een navorde-
ringsaanslag of kan worden 
volstaan met het navorderen 
van de enkelvoudige belas-
ting (dus geen boete). 
Precieze grenzen waarbin-
nen niet en waarbuiten wel 
zal worden nagevorderd wil 
men niet geven. Bij navorde-
ring over in het verleden ver-
worven zwarte inkomsten en 
de daarover genoten rente is 
dit gematigd boetebeleid ui-
teraard niet van toepassing. 
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LEERPLAATS 50 PLUS 
van, voor en door ouderen 

„Leven is leren. Je blijft altijd in ontwik-
keling. Ouderen kunnen wel degelijk 
leren. Dat vraagt levenslang leren." 
Mooie, ware zinnen uit onze tien jaar 
geleden voor het eerst verschenen ge-
spreksmap 'Iedere tijd is leeftijd'. Ove-
rigens klinkt het „ouderen kunnen wel 
degelijk leren", nu nogal defensief. Als-
of er een reden zou zijn om er aan te 
twijfelen. En die is er niet! 
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. 
Je kunt zo iets zeggen, het schrijven en 
er van overtuigd zijn. Maar helaas bete-
kent het niet tegelijk, dat veel ouderen 
dan ook daadwerkelijk aan leeraktivi-
teiten deelnemen. Leren, educatie, 
blijkt vooral voor jongeren. 
Geen mens is te oud om te leren dus, 
maar ouderen vind je maar mondjes-
maat in het educatieve circuit. 
Naar de mening van de JOT een spijtige 
maar vooral ook een voor ouderen na-
delige zaak. 

Bijblijven 
De wereld om ons heen is voortdurend 
in verandering. Wie redelijk op de 
hoogte wil blijven zal zich constant 
moeten informeren en oriënteren. Dit 
geldt evenzeer voor ouderen. Juist het 
volwaardig meedoen en mee blijven 
doen van ouderen, noopt tot op de hoog-
te zijn en bij de tijd blijven. 
Elke neiging om te denken, dat het voor 
ouderen niet meer hoeft (zowel ouderen 
als niet ouderen lijden hieraan) is uit 
den boze. Er aan toegeven levert gega-
randeerd een afhankelijke onmondige 
ouderdom op. 
Het laten verdwijnen van allerlei vor-
men van maatschappelijke achterstand 
onder ouderen, het emanciperen van 
ouderen, vraagt, nee vereist, kennis. En 
een emancipatiegroep is pas echt met 
emancipatie bezig als zij daar zelf voor 
zorgt en aan werkt. Als zij kortom haar 
eigen kennisvergaring bewerkstelligt. 
Het bracht de JOT op het idee om scho-
len van ouderen of leerplaatsen van ou-
deren op te zetten. Onderstaand wat 
nadere bijzonderheden over dit navol-
genswaardige plan, waarmee momen-
teel op twee plaatsen wordt geëxperi-
menteerd. 

Het JOTplan tot de oprichting van Leer-
plaatsen van ouderen, zogenaamde 
Leerplaatsen 50-plus, betreft een in de 
kern eenvoudige gedachte. 
Als bestaande educatieve voorzienin-
gen klaarblijkelijk voor ouderen weinig 
of niet aantrekkelijk zijn, laat ouderen 
dan hun eigen leerweg op poten zetten. 

Niet schrikken 
Om hier toe te komen zou gebruik ge-
maakt kunnen worden van onder oude-
ren aanwezige kennis, ervaring en 
vaardigheid. 
Kortom, laat ouderen ouderen wijzer 
maken. 
Het plan komt er dan letterlijk op neer, 
dat de vraag naar en het aanbod van 
kennis en vaardigheid bijeen worden 
gebracht. De Leerplaats  50-plus is dan 
de gelegenheid, de plek, waar mensen 
van 50 jaar en ouder, kennis  en vaardig-
heid uitwisselen. 
Uiteraard roept een dergelijke opzet on-
middellijk allerlei vragen  op. Vragen 
met als meest gemeenschappelijke 
kenmerk, dat ze de zaak waar het om 
gaat dermate gewichtig en moeilijk ma-
ken, dat iedereen die betrokken  is al 
snel de indruk krijgt aan iets onmoge-
lijke te beginnen. Feit is, dat men vra-
gen moet stellen, maar zich  er niet door 
moet laten afschrikken. 

Praktijk 
Vragen die bij de JOT opkwamen waren 
met name: welke kennis  
kunde van de ene oudere' is interessant 

Hoe lesbekwaam voor andere ouderen? ervaring en 
moeten kandidaat-docenten/overdra-
gers eigenlijk zijn? 0 
moet je mikken en mag je  
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kwaliteitseisen stellen? Waar haal je 
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kandidaat docenten/overdragers  ei-
genlijk vandaan? Hoe kom  je aan deel-
nemers/belangstellenden?  Is het wel 
emancipatorisch om iets apart voor en 
door ouderen te organiseren? Kan het 
allemaal voor niets of mag  het ook iets 
kosten? En tenslotte, hoe start 

je 
zoiets? 

In de JOT is er lang en breed overge-
praat. Uiteindelijk is toen  besloten, dat 
slechts het in de praktijk uitwerken van 
het plan Leerplaats-50-plus, het best zal  

laten zien welke antwoorden er op de 
diverse vragen te geven zijn. 

Initiatiefgroep 
De JOT slaagde er in om, samen met het 
Samenlevingsopbouworgaan Schagen 
in 1986 in het Noordhollandse Nieuwe 
Niedorp/Barsingerhorn een Leerplaats-
initiatiefgroep van de grond te tillen. In 
1987 zorgde deze initiatiefgroep voor de 
start van een Leerplaats-50-plus in de 
ruimte van de openbare bibliotheek in 
Niedorp. Vooralsnog ontstond een vas-
te groep van zo'n 12 deelnemers die 
eens per 14 dagen bijeen komt en zich 
studieus buigt over te voren afgespro-
ken onderwerpen. Waar nodig, worden 
bij voorkeur oudere deskundigen in de 
Leerplaats gehaald om zaken uit te leg-
gen en/of aan de deelnemers te leren. 
De Leerplaats-50-plus in Niedorp wordt 
begeleid door twee 50-plussers. 
Binnenkort zal het eerste Leerplaats-
jaar worden nabesproken. Tevens zal er 
dan een beslissing over voortzetting 
worden genomen. (Overigens stond er 
een zeer aardig artikel over de Niedorp-
se Leerplaats in het blad Leeftijd van j.l. 
november). Een vergelijkbare opzet in 
het eveneens Noordhollandse Waar-
land/Harenkarspel moest tot grote spijt 
van alle betrokkenen worden geschrapt 
bij gebrek aan belangstelling. 
Van zeer recente datum is de start van 
een Leerplaats-50-plus bij de Humani-
tas afdeling Amsterdam. De afdeling 
werkt hiertoe samen met de JOT en de 
stichting GILDE Amsterdam. 
De Leerplaats maakt daadwerkelijk ge-
bruik van de kennis en kunde van dege-
nen die zich via GILDE aan het Amster-
damse aanbieden. Dat wil zeggen dat 
het gaat om de kennis en kunde van 
ouderen. Via de Humanitas Leerplaats 
wordt het van ouderen voor ouderen. 
De JOT zal op basis van de ervaringen 
met de lopende Leerplaats-initiatieven 
een draaiboek of handleiding Leer-
plaats-50-plus uitwerken. Het ligt in de 
bedoeling dit komend jaar te reali-
seren. 

Michael Kerkhof 
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DOE EEN MAN 
DE DAS OM. . . 

DE DAS VAN H U MANITAS 

Omdat hij altijd zoveel 
plezier heeft in zijn werk 
met en voor Humanitas. 
Omdat sommige mannen 
af en toe graag een mooie 
das dragen. En omdat het 
goed is voor de kas van 
Humanitas. Effen blauw 
polyester (dus wasbaar 
en sterk), op bescheiden 
wijze voorzien van inge-
weven Humanitas-vig-
net. Te bestellen door 
overschrijving op postgi-
ro 582000 van Humanitas-
Amsterdam onder ver-
melding van „stropdas". 
Prijs per stuk (inclusief 
verzendkosten) f 19.75  

helpt mensen 

KORT 
VAN 
STOF 

KWARTSLAG 
Wie verre reizen maakt, kan 
veel verhalen. De televisie-
uitzendingen van het HV op 
21 en 28 december (19.12-
19.27 uur, maandag) gaan 
over het ontdekken van de 
wereld. Mensen ontdekken 
voortdurend de wereld. En 
dat ontdekken betekent ook 
dat hun blik, hun visie ver- 
ruimt. Niet alleen letterlijk 
reizen, maar ook het lezen 
van een boek is een ontdek.. 
kingstocht, met de ogen van 
een ander. Of zelfje fantasie 
laten gaan.. . 

EEN AUTO VOOR 
SNELLE BESLISSERS? 
De trekking van de OTOTO-
TO is in zicht. Op 31 decem-
ber kunt u op televisie zien of 
u 1988 in gaat met een 
nieuwe auto. De VARA 
brengt de trekking in beeld 
(vlak voor het afscheidscon-
cert van de Zangeres zonder 
naam). Heel snelle mensen 
kunnen nog meedingen door 
nu meteen een tientje over te 
maken naar OTOTOTO Rot-
terdam, giro 200100. Ter her-
innering: de opbrengst komt 
voor 50% ten goede aan de 
VARA-hulp. De andere helft 
is voor overige activiteiten 
van Humanitas. 

GROEIMARKT 
Dat je op volstrekt verschil- 
lende manieren naar de wer-
kelijkheid kunt kijken is niet 
nieuw, maar leidt soms toch 
nog tot grote verrassingen. 
Zo berichtte Elseviers Week-
blad in september, dat ver-
grijzing van de bevolking 
een 'perspektiefrijke groei-
markt' voor het bedrijfsleven 
betekent. Alles en iedereen 
die op de een of andere ma-
nier verdient aan gezond-
heidszorg, heeft voordeel 
van méér ouderen luidt de 
boodschap. De uitgaven 
voor gezondheidszorg aan 65 
plussers rond het jaar 2000 
wordt wereldwijd op 600 mil-
jard dollar geschat. Dat is  

twee keer het uitgavenbe-
drag van nu. 
Aangezien bejaarden tot tien 
keer meer aan gezondheids-
zorg kosten dan jongeren en 
er steeds meer bejaarden en 
hoogbejaarden komen, zul-
len de gezondheidskosten 
'enorm' stijgen. Ergo, groei-
markt. 

DENKERS IN DISCUSSIE 
De Stichting De Nieuwe Kerk 
organiseert ook dit seizoen 
weer een aantal discussies 
over veranderende ethiek en 
politieke verantwoordelijk-
heid in het voormalige kerk-
gebouw aan de Dam in Am-
sterdam. 
De eerste avonden zijn in-
middels al gepasseerd. De 
komende maanden volgen 
nog vier bijeenkomsten, on-
der gespreksleiding van Her-
man van Run. Bekende poli-
tici en wetenschappers spre-
ken dan over arbeid (13 ja-
nuari), relatievormen (10 fe-
bruari), ouder worden (9 
maart) en sterven (13 april). 

Alle bijeenkomsten zijn ge-
pland van 20-22.30 uur. Toe-
gang voor belangstellenden 
f 7,50 per avond (CJP en Pas-
65 f 5,—) Voor nadere infor-
matie kunt u bellen: 020-
268168. 

ORDE OP ZAKEN 
In september berichtte de va-
derlandse pers over chaos in 
de WVC-financien. De ac-
countantsdienst van het de-
partement weigerde 
dientengevolge de uitgaven 
van '85 en '86 goed te keuren. 
Er volgde kordaat ministe-
riëel optreden. Minister van 
financiën Ruding stelde 
WVC 28 miljoen ter beschik-
king om orde op zaken te 
stellen. Er kwam onmiddel-
lijk een forse advertentie in 
de landelijke kranten waarin 
WVC twaalf financieel be-
handige funktionarissen uit-
nodigde bij haar te komen 
werken voor salarissen tus-
sen de 80 en 90 duizend gul-
den per jaar. Orde op zaken 
mag wat kosten dus! 

Humanitus 
wijst 

euthanasiepil 
voor 

kernrampen af 
Het Hoofdbestuur van 
Humanitas acht het niet 
haalbaar en niet aan-
vaardbaar om op grote 
schaal aan de bevolking 
van ons land een eutha-
nasiepil te verstrekken 
voor gebruik bij eventu-
ele kernrampen. Een 
daartoe strekkende sug-
gestie was aan het 
Hoofdbestuur voorge-
legd door de Afdeling 
Eemland. 

Bij haar oordeel heeft 
het Hoofdbestuur van 
Humanitas zich laten 
adviseren door een stu-
diegroep van het Huma-
nistisch Studiecentrum 
Nederland, de sectie 
„Individueel beschik-
ken over leven en dood". 
In dit advies wordt ge-
steld, dat er zéker ethi-
sche aspekten zijn, die 
vóór verstrekking plei-
ten. Daarbij kan worden 
gedacht aan het zelfbe-
schikkingsrecht en de 
verantwoordelijkheid 
van ieder mens voor het 
eigen leven en het recht 
en de plicht van een 
ieder om de eigen keu-
zes in het leven te ma-
ken. Daar staat echter 
veel tegenover. Gewe-
zen wordt op de prakti-
sche bezwaren (ieder-
een zou op elk moment 
van de dag en de nacht 
een euthanasiepil bij 
zich moeten dragen!), de 
juridische onmogelijk-
heden, de ongewenste 
bijdrage aan wat in het 
verlengde van het 
„doemdenken" wordt 
omschreven als het 
„doem-doen" en het ge-
vaar van verkeerd ge-
bruik danwel misbruik. 
Redenen genoeg voor 
het Hoofdbestuur van 
Humanitas om het nega-
tieve advies van de stu-
diegroep volledig over 
te nemen. 
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UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

ge9swonen 
iangee 

Het water aan de lippen 

Almere krijgt wellicht een 
projekt Groepswonen voor 
ouderen onder auspiciën 
van Humanitas en met me-
dewerking van een plaatse-
lijke woningbouwvereni-
ging. 
De provincie Flevoland kent 
nog geen zelfstandige Afde-
lingen van Humanitas. De 
belangstelling voor bepaal-
de aktiviteiten is echter 
groeiende. Almere en Lely-
stad herbergen al enige tijd 
Humanitas gezinshuizen 
vanuit de Jeugdhulpverle-
ning. Dit voorjaar kwam in 
Almere voor het eerst een 
groep „Over Wonen van Ou-
deren Gesproken" bijeen. 
Marijke Postma, Humanitas-
consulente voor Noord-Hol-
land zorgde voor de begelei-
ding. Vanuit deze groep is nu 
het initiatief genomen om, 
voortbouwend op de doel-
stelling van „OWOG", om 
mensen bewust te maken 
van hun eigen woonsituatie, 
tot realisering van een pro-
jekt Groepswonen te komen. 

/0- 

VOO?,  

ouderen 

de hele week 

tussen 10uur 's avonds 
en Zuur 's nachts 

kunt u ons bellen:  

[020-2733  85 j 

er luistert 
dan iemand. 
naar u! 
	

likaaaaltaa 
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De eerste contacten met een 
woningbouwvereniging zijn 
inmiddels gelegd en de 
plannen hebben al een beet-
je vorm gekregen. Het doel is 
te komen tot zelfstandig èn 
gezamenlijk wonen in Alme-
re met een groep mensen bo-
ven de 55. Gestreefd wordt 
naar een gebouw, waarin 
een goed evenwicht tot stand 
kan worden gebracht tussen 
privacy en sociaal contact. 
Nadere informatie is te ver-
krijgen bij de familie Smitz. 
Tonijnstraat 32, 1317 NC Al-
mere, telefoon 03240-36849 of 
bij mevr. Postma op het Cen-
traal Bureau Humanitas, 
020-262445. 

Een gepensioneerde keur-
meester van de Keurings-
dienst van Waren verzorgde 
de eerste bijeenkomst bij de 
Amsterdamse Leerplaats-50-
plus. Voedingshygiëne was 
het thema waarover ge-
praat, gevraagd en geleerd 
werd door ruim een dozijn 50-
plussers. Twee weken later 
werd het belang van (goed 
blijven) bewegen en adem-
haling uiteengezet door een 
gepensioneerd sportinstruc-
teur. 
Ouderen geven kennis door 
aan ouderen. In samenwer-
king met JOT en stichting 
Gilde biedt afdeling Amster-
dam een plek waar ouderen  

De provinciale subsidie aan 
Humanitas, gewest Fries-
land, is teruggebracht tot 
f 25.000. Dat betekent dat de 
gewestelijk functionaris niet 
in dienst gehouden kan 
worden. 
Dat hakt erin. Want de situa-
tie in Friesland is niet los te 
zien van de rest van het land. 
Overal dreigt de vereni-
gingsstructuur te worden 
aangetast. Het gewestelijk 
bestuur van Friesland stelt 
voor 'de functionaris een 
overbruggingsjaar aan te 
bieden, bekostigd uit alter-
natieve subsidiepotjes. Dat 
zal een heel gespeur wor-
den, maar gedurende dat 
jaar kan Humanitas mis-
schien tot een oplossing ko-
men en de dreiging van nog 
meer afbraak te lijf gaan. 

2 november is een plaatselijk 
projekt Slachtofferhulp van 
de afdeling Zoetermeer van 
Humanitas officieel gestart. 
Vrijwilligers van Humanitas 
houden dagelijks spreekuur 
in het Gezondheidscentrum 
Buytenwegh of op het poli-
tiebureau. Samengewerkt 
wordt o.a. met het Landelijk 
Bureau Slachtofferhulp, de 
Stichting Onder Dak en de 
Hulpverlening Verkrachte 
Vrouwen. 

kennis kunnen vergaren en 
kunnen overbrengen. Ge-
woon en prettig flexibel, zon-
der moeilijke organisatori-
sche toestanden. Na twee 
bijeenkomsten bijvoorbeeld, 
hebben twee 'leerlingen' 
aangekondigd zelf een Leer-
Plaats-middag te willen 
voorbereiden. En dat ge-
beurt dus ook: volgende keer 
gaat het over vegetarisch 
koken. 

Totale anarchie? Nee, elkaar 
ontmoeten op een vast punt 
en naar huis gaan met han-
dige, prettige of interessante 
kermis. Overgedragen of 
ontvangen.(Zie ook pag. 13)  

Een miniscuul lichtpuntje is 
misschien het gegeven, dat 
de provinciale overheid van 
(in elk geval) Friesland al-
leen maar afbreekt en geen 
idee heeft hoe hun beleid in 
de toekomst eruit zal gaan 
zien. Wie weet kan Humani-
tas een acceptabel scenario 
ontwerpen, waarmee het 
braakliggende welzijnter-
rein weer ingevuld kan 
worden. 
De werkgroep, o.l.v. HB-lid 
Pijlman speciaal opgericht 
om zich uitentreure met dit 
problematiek bezig te hou-
den, zal advies uitbrengen 
naar hoofdbestuur, onderne-
mingsraad en financiële-
commissie. In het volgende 
nummer van Van mens tot 
mens verslag van de ontwik-
kelingen. 

Uitgangspunten van de 
hulpverlening zijn de be-
hoefte van slachtoffers van 
misdrijven aan aandacht, 
aan ruimte voor het herken-
nen, erkennen en verwerken 
van de opgelopen emoties en 
het verschaffen van houvast 
en duidelijkheid over de situ-
atie. Voor de hulpverleners 
staat in alle contacten het 
belang van het slachtoffer 
centraal. 
Gestreefd wordt naar het re-
aliseren van een 24-uurs be-
reikbaarheid (in samenwer-
king met de politie) binnen 
één jaar. 
Bellen is mogelijk op maan-
dag van 14.00 tot 17.00 uur en 
van woensdag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 13.00 uur. Het 
nummer is 079-522119. 

Een ruimer jasje 
Heel Utrecht haalt nog eens 
opgelucht adem. Sinds okto-
ber heeft Humanitas-Utrecht 
nieuwe, ruime behuizing. 
Zat eerst alleen de werkeen-
heid Jeugdbescherming 
Utrecht onder dak, nu vinden 
gewest Utrecht en afdeling 
Utrecht ook hun eigen 
plaatsje. Dit 3-in-1-pand is te 
vinden in de buurt van het 
Wilhelminapark: Baanstraat 
12, 3581 VV Utrecht, tel. 030-
521614. 

S 

Ouderen leren van elkaar: 
F.eerpitaut2 50+ 

Slachtofferhulp in Zoetermeer 
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Burenhulp 
ondergewaardeerd 

FLEUR VOS 

Men kan geen krant openslaan of 
men stuit op een of meer artikelen of 
hele pagina's vol over economische 
terugval, bezuinigingen en de al of 
niet „zorgzame" samenleving. Ook 
over hoe zorgzaam die samenleving 
nu wel is, wordt dagelijks gespro-
ken en geschreven. 
De tendens van bijna ieder gesprek 
en ieder geschrift is er een van pro-
test. Protest tegen de maatregelen 
van de regering, die op vrijwel 
ieder terrein probeert af te dingen 
op verworven rechten. Die mensen, 
soms letterlijk, in de kou laat staan 
en iedereen dwingt een stapje terug 
te doen, waarbij uiteraard de 
laagstbetaalden, die de ruimte niet 
meer hebben voor dat stapje terug, 
het meest te lijden hebben. 

Dat zich onder die groep een groot en 
nog steeds groeiend aantal ouderen en 
zeer ouderen bevinden is iedereen be-
kend. Zolang deze ouderen gezond zijn 
is er niets aan de hand. Men is gewend 
om voor zich zelf te zorgen en opge-
groeid in een tijd waarin de voorzienin-
gen veel minder goed waren dan nu. 
Helaas is het zo aat vrijwel iedereen 
vroeger of later op  hulp is aangewezen. 

Verzorgingshuizen zijn overvol en heb-
ben lange wachtlijsten. Bovendien is 
het lang niet altijd zo dat men vrijwillig 
die oplossing zou kiezen als men de 
keus had. Zo lang mogelijk en zo zelf-
standig mogelijk in je eigen huis blijven 
is toch de wens van de meesten. De 
hulp die daarvoor nodig is, is vaak niet 
eens zoveel omvattend en tijdrovend, 

..maar wordt onbetaalbaar. 

Wat mij nu verbaast en verontrust is, 
dat men niet veel meer dan nu al het 
geval is, gaat zoeken naar georgani-
seerde oplossingen op vrijwillige ba-
sis. Men heeft van deze regering weinig 
hulp te verwachten, waarom dan niet 
het heft in eigen hand genomen. 
Ik denk daarbij niet aan van overheids-
wege gevestigde instellingen, maar 
aan de ouderwetse en volgens mij zeer 
ondergewaardeerde burenhulp! 
Er zijn natuurlijk talloze buurtcentra, 
vrijwillige hulpdiensten etc. maar voor 

zover ik weet, beperken die zich tot inci-
dentele klussen. 

De voor mij (maar niet voor iedereen) 
vanzelfsprekende hulp aan bejaarde 
ouders is vaak vanwege de afstand on-
uitvoerbaar. Men heeft veel meer aan 
iemand die vlakbij woont en dagelijks 
even binnenloopt dan aan een goedwil-
lende dochter die een paar honderd ki-
lometer verderop woont en alleen al 
daarom maar eens per veertien dagen 
(of nog minder) op bezoek komt. Ook 
voor de hulpverlener is het ontbreken 
van reistijd een groot voordeel. 
Het moet toch mogelijk zijn om bijvoor-
beeld per straat, of in de grote steden 
per flatgebouw, een georganiseerd 
soort burenhulp op te zetten, waardoor 
mensen die het nodig hebben en de ho-
ge kosten van professionele hulp niet of 
niet meer kunnen opbrengen, niet van 
hulp verstoken blijven. 
Ik stuit vaak op weerstand bij het noe-
men van dit soort oplossingen. Men be-
schouwt het als ongewenste liefdadig-
heid en het prijsgeven van zelfstandig-
heid. Men wil niet afhankelijk zijn en 
wanneer men zich tegen betaling laat 
helpen zouden deze bezwaren er niet 
zijn. 
Men vergeet daarbij geloof ik dat het 
hier niet gaat om incidentele gevallen. 
Als alles normaal verloopt zullen we 
eens allemaal oud en hulpbehoevend 
zijn en zullen de helpers en helpsters 
van nu zelf deze hulp nodig hebben. 
Wanneer ik zelf bij gebrek aan finan-
ciële middelen t.z.t. uit diverse kwaden 
moet kiezen, zal ik geen enkel bezwaar 
hebben tegen dit soort burenhulp, als 
dit zou betekenen dat ik daardoor in 
lengte van dagen in mijn eigen huis en 
min of meer zelfstandig zou kunnen blij-
ven wonen. 

Fleur Vos was tot 1 december jl. publiciteits-
medewerkster op het Centraal Bureau van 
Humanitas en redactielid van VMTM. Zij is 
nu .,met de VUT". 

Ton Verbeek 
versterkt 
Humanitas 
Per 1 oktober j.l. is TON VERBEEK 
(42) benoemd tot adjunct-direc-
teur van het Centraal Bureau Hu-
manitas, belast met het finan-
cieel beleid en de administra-
tieve organisatie. 
Ton Verbeek was na een finan-
cieel-administratieve beleids-
functie in het bedrijfsleven tien 
jaar Wethouder in Zutphen, met 
in zijn portefeuille de gemeente.. 
lijke financiën, economische za-
ken en openbare nutsbedrijven. 
Zijn eerste taak bij Humanitas 
acht hij het wegwerken van de 
achterstanden in de administra-
tie en het verbeteren van de ad-
ministratieve organisatie, zodat 
voor het verenigingsbeleid be-
langrijke informatie sneller en 
completer ter beschikking komen 
kan. Automatisering zal daarbij 
een belangrijke rol spelen, voor 
zover dienstbaar aan de gestelde 
doelen. 
Op de langere termijn ziet Ton 
Verbeek belangrijke taken in de 
zorg voor het in stand houden van 
een effectieve ondersteunings-
struktuur voor het werk van de ve-
le vrijwilligers binnen Humani-
tas. Dat een goede financiële ba-
sis daarvoor onmisbaar is lijkt 
hem vanzelfsprekend. 

E.S. 
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